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14O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 084/2010
PROCESSO LtC|TATÓRtO No 149/2010
DtSPENSA No 075/2010

14O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 084/2010 DE
LocAçÃo DE rMóvEL, struADo À nverurol
BRASIL, NO 15/A, MÂRANGUAPE I; PAULISTA/PE,
poR soLrcrrAgÃo DA sEcRETAnra oe eoucnçÃo
DO. MUNICIPIO DO PAULISTA, PARA
FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃo EscoLAR
MUNICIPAL CASSIA CAROLINE DA.ESCOLA BASE
MUNICIPAL DR, CARLOS ALBERTO OA SILVA ALVES
QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICIPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, O SR.
mÁnro .losÉ couvErA. Nos rERMos ouE sE
SEGUEM:

O MUNICÍP|O DO PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhães, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001- 17, por meio da
SecÍetaÍia de Educação, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado,
nos termos do Decrêto Munlclpal no 201?017, Secretário de Educação, nomeado através da Portaria no
0'1212017, SÍ. Josó Carlos Ribeiro Barbosa Júnlor, brasileiÍo, casado, pós-graduado em gestËlo pública,
portador da Céduta de ldentidade n" 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n' 000.468.35440, e
Íesidente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do
outro, o Sr. MáÍio José Gouveia, pessoa fÍsica, brasileiro, portador da Cédula de ldentidade no 1.596.209
CRC/PE, inscrito no CPF/MF sob n" 632.930.724-53, residente e domiciliado à Rua Afrânio, no 20, Casa 01,
Janga, Paulista/PE, doravante denominedo simplesmente CONTRATADO, celebram o presente Décimo
QuaÉo Termo Aditivo ao Contrato 08412010, de locação de imó.vel, sltuado à Avenida Erasil, no 15/4,
Maranguape I, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educação do MunlcÍplo do Paulista, para
funcionamento da Extensão Escolar Municlpal Cassia Caroline da Escola Base Munlcipal Dr. Carlos
Alberto da Silva Alves, regido pelas normas constantes na Lei no 8,666/1993 e suas posteriores alteraçóes,
mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA SEGUNDA - CLÁUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos exoostos no OÍÍclo n'
1.29312020, da Secretaria de Educação do MunicÍpio do Paulista, que solicita e justiÍìca a elaboração do
presente Termo Aditivo de Repactuação ao ContÍato no 084/2010, referente à locação de imóvel, situado
à Avenida Brasil, no 15/4, Maranguape l, Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Educaçâo do Municlpio
do Paulista, para Íuncionamento da Extensão Escolar Municipal Cassia Caroline da escola Base Municipal
Dr. Carlos Alberto da Silva Alves, para incidir uma Íeduçáo de 15% (quinze por cênto) sobre o pagamento

reÍerente aos meses de abril, maio e junho, de 2020, cujo valor mensal passará de R$ 2,798,55 (dols mil
setecentos e noventa e oito reaig s cinquenta e cinco centavoal, para R$ 2,378,77 (dols mll trezentos e

setenta e oito Íeais e setenta e sete centavos), pelo perÍodo de três meses totalizando o valor reduzido de

RS 1.259,34 (um mil duzentos e cinquenta 9 nove rêais e trinta e quatro rsals), retornando o valor

anterioÍmente firmado a partir de julho, tendo como fundemento suas cláusulas segunda, terceira e Art. 65,

da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Único - Justifica-se o presente termo em razão dos impactos da pandemia do COVID-19

(coronavÍrus), sobre a arrecaqação municrpal, trata-se de medida temporária, relativas às restriçôes de

abertura do coméÍcio em geral devido a referida Pandemia, nesse sentido, seráo Íeduzidos os valores dos

aluguéis paía os meses de abril, maio e junho, retornando o valor anteriormente Ílrmedo a partir do mês de

julho, onde se espera a retomada da normalidade das atividades em todos os setoÍes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus inÍormes e

despachos, o OfÍcio n' 1.29312020, que solicita a elaboração do presente Têrmo Aditivo dê Repactuação,
pâra incidir uma redução de 15% (quinze por cento) sobre o pagâmento refeÍente aos meses de abril,
maio, junho e Julho de 2020, acompanhado de sua respectiva justiflcativa, reÍeíente ao imóvel locado,
localizado na Avenida Brasil, no 15/A, Maranguape l, Paulista/PE, devidamente emitido pelo Secretário de
Educação do MunicÍpio do Paulista, o Sr. José Carlos Ribeiro Barbosa JúnloÍ, para

eÍeitos legais, independente do traslado.
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C|-ÁUSUUR TERCEIRA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais
cláusulas e condiçÕes do Contrato no 084/20í 0 , de 20 de maio de 2010, naqu ilo em que não conflitarem com

o oresente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, Íirmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma para um só efeito jurÍdico , na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, tambêm o

subscrevem.

Paulista/PE, 31 de março de 2O20.

José Carlos Ribeiro
Secretárlo de

Contratante

Testemunhas:
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EXTRÁTO DO 14'TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE4/2OIO

14" TERlìf O ADITryO
N" CONTRATO: 0842010
PROCESSO LICITATÓRIO N"Z I49/201O
MODALIDADE: DISPENSA N' 075/2010
FUNDAMENTAÇÃO LEG,tt : Art. ó5, da Lei 8.66611993.

CONTRATADA: MARIO JOSE GOUVEIA,
CPF/MF: 632.930.724-53
OBJETO: Termo Aditivo de Repactuação ao Contrato n'0842010, refeÍente à locação de imóvel, situado à

Avenida BrasiÌ, n' l5/A, Maranguape l, Paulista/PE, por solicitação da SecÍetaria de Educação do Município do

Paulista, para funcionamento da Extensão Escolar Municipal Cassia Caroline da escola Base Municipal Dr' Carlos

Alberto da Silva Alves, para incidir uma redução de l57o (quinze por cento) sobre o pagamento referente aos meses

de abril, maio e j unho, de 2020, cujo valor mensal passará de R$ 2.798,55 (dois mil set€centos enov€nta e oito resis

e cinquenta e cinco centavos), para R$ 2.378,77 (dois mil trez€ntos e setenta e oito r€8is e setents e sete centavosr,

pelo período de três meses totalizândo o valor reduzido de Rl$ 1.259J4 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e

trints e quatro reais), retornando o valor anteriormente firmado a partir de julho, tendo como fundamento suas

cláusulas segunda, terceira e Art. 65, da Lei n" 8.ó6ó193.

Parágrafo Único - Justifica-se o presente termo em razão dos impactos da pandemia do COVID-! 9 (coronavírus),

sobre a arrecadação municipal, trata-se de medida temporária, relativas às resüições de abeÍura do comércio em geral

devido a referida Pandemia, nesse sentido, serâo reduzidoi os valores dos aluguéìs para os meses de abril, maio e

junho, retornando o valor anteriormente firmado a paÍtir do mês de julho, onde se espera a retomada da normalidade

das atividades em todos os setores.

Paulista/PE, 3l de março de 2020.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Educação

PUBLTCAÇÃO NO DlÁRlO OFICIAL
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